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ΑΠΟΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΛΑΜΠΡΟ ΑΝΘΟΠΟΥΛΟ 

 

Σήμερα η καρδιολογική κοινότητα, οι εργαζόμενοι στο χώρο της 
υγείας αλλά και ολόκληρη η Ελληνική κοινωνία αποχαιρετά τον 
Καθηγητή Καρδιολογίας Λάμπρο Ανθόπουλο.  

Άνθρωπος με μοναδικό όραμα, μαχητικός, αυτοδημιούργητος και 
πρωτοπόρος δημιούργησε «σχολή» στην Kαρδιολογία,  άνοιξε 
νέους δρόμους στην καρδιακή ανεπάρκεια  και ήταν πάντα 
πρωτοπόρος, διδάσκοντας με το έργο και το ήθος του.  

Ο Λάμπρος Ανθόπουλος έλαβε το πτυχίο της Ιατρικής από το 
Πανεπιστήμιο Αθηνών και μετεκπαιδεύτηκε για χρόνια στις 
Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Με την επιστροφή του υπηρέτησε 
ως επιμελητής-υφηγητής στη Θεραπευτική Κλινική του 
Πανεπιστημίου Αθηνών και κατόπιν ήταν Διευθυντής στις 
Καρδιολογικές Κλινικές του Ερυθρού Σταυρού και του 
Ευαγγελισμού. 

Ως Καθηγητής Καρδιολογίας ήταν χαρισματικός δάσκαλος και ως 
κλινικός ιατρός είχε πάντα τον ασθενή πρωταγωνιστή. 

Είχε το όραμα να βελτιώσει τη Δημόσια Υγεία και την ποιότητα ζωής 
των ασθενών γι αυτό και ήταν και ιδρυτικό μέλος και πρώτος 
Πρόεδρος της Εταιρείας Μελέτης και Έρευνας της Καρδιακής 
Ανεπάρκειας. 

Διετέλεσε επίσης Πρόεδρος της Ελληνικής Καρδιολογικής και της 
Ελληνικής Αγγειολογικής Εταιρείας, Πρόεδρος της Ένωσης 
Διευθυντών Ιατρών νοσηλευτικών ιδρυμάτων και μέλος του Δ.Σ. 
πολλών επιστημονικών εταιρειών  

Πέρα όμως από το επιστημονικό του έργο υπήρξε εξαιρετικός 
σύζυγος και πατέρας, κέρδισε την εμπιστοσύνη των ασθενών, το 
σεβασμό των συνεργατών και των φοιτητών του και την αναγνώριση 
και την εκτίμηση των συναδέλφων του Ελλήνων και ξένων. 

Η απουσία του Λάμπρου Ανθόπουλου από την ιατρική ζωή της 
χώρας είναι ήδη αισθητή, αλλά το έργο του και οι μαθητές του, θα 
τον κρατάνε ζωντανό. 

Όσοι ασχολούνται με την Καρδιακή Ανεπάρκεια έχουν ακόμη 
μεγαλύτερη ανάγκη να του ευχηθούν καλό ταξίδι μια και ήταν μαζί 
με την Πρόληψη οι μεγάλες του αγάπες. Οι περισσότεροι ήταν 
μαθητές του. 

Ο Πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΜΕΚΑ εκφράζουν 
στη σύζυγο και τα παιδιά του τα βαθιά τους συλλυπητήρια. 



 

 

 

Καλό Ταξίδι Δάσκαλε!!! 
 
Το Δ. Σ. της ΕΜΕΚΑ 
 
Γεράσιμος Φιλιππάτος      Πρόεδρος 
Ιωάννης Παρίσης              Α ΄ Αντιπρόεδρος 
Σταμάτης Αδαμόπουλος   Β ΄ Αντιπρόεδρος 
Αντώνιος Σιδέρης             Γενικός Γραμματέας 
Σωτήριος Ξυδώνας           Ειδικός Γραμματέας 
Αθανάσιος Τρίκας            Έφορος Δημοσίων Σχέσεων 
Απόστολος Καραβίδας     Ταμίας 
 

 

 

 

 

 

 

 


